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Från fpl-mtrlgruppen i F l0 Kamratfiirening

Piloten iivlt Rolf Rimsby har
lörberett sig noggrant och ftiljt
arbetet i flygverkstaden med
stort intresse. tlans ftirslag till
markköming och kontroll-
flygningar m m har godkänts av
C F l0 och Kamratfiiren ingens
representanter. Kontakten med
Lultfartsinspektionen har varit
posrtlv.

Men leveransen av motorn efter
översyn på CVA eller Aerotech
Arboga, har fiirdröjts och den
senaste ldrseningen berodde på

mtrl som måste beställas från

USA. I veckan efter pingst kom
den så äntligen. Inmontering
gick på två dagar. Första moror-
start var spännånde. Sen kunde
markkömingen börja.

Lulifartsinspektionens gransk-
n ing och godkännande skedde
måndag l9 juni. Först därelier
kunde fiirsta flygningen ske.

Sen återstår endast tre veckor
med möjlighet till flygning ftir F

l0 Flygdag lördag 5 augusti då
Gul Rudolf skall visas upp i
luften och på marken.

PROJEKT t 29 F Gul Rudolf

När Ni läser detta, har det hänt
som vi i projektgruppen och
mänga andra jobbat fijr sen

1992 - Cul Rudolfflyger igen .

elter 27 år, nästan (sista flyg-
n ingen var 3017 19681.

Tidsplanen höll inte under våren
lianförallt p g a bristen på

hangarutrymme på F 10. Sved-
ulf'-hangaren på civila sidan av
l)ygftiltet var inre lämplig. Meo
stort stiid av C F I0 och tek-
niske chelbn llck Gul Rudolfen
plats i tlygverkstaden från den 3

maj. Det var skönt och säkert
är en niitlr ändtgl. Tidsmarinalen
krymte och därlor behövdes all
teknisk hjälp både med mtrl och
k unskap. Kanrratema ijkade
arbetsinsatsen och jobbade

nästan alla dagama r veckan.
Osäkerheten med krutpatron till
katapultstolen ordnade sig med
slor insats av SAAB i Linkö-
ping. Radiofrågan löstes med en
specralnonterad FR 2l (ltnns i
J 35 Draken). Stötdämparna på

landstä llsbenen läckte men med
rejäla verktyg och stora krafter
lyckades kamratema demontera
och byta O-ringama. De hade
säkert suttit där sen 1962 och
var bäde tillplattade och
spruckna. Alla roder och ving-
klalTar har monterats och juste-
rals lill rätl inställning. tsränslc-
systcmet har ställts iordning och
provtankats med gott resultat, t
o nr de l4 vingtankarna var
litska och täta.
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Röd Kalle har varit i Parisl På Le
Bourget, där den stora intematio-
nella flygutst?illningen ordnats i fu
den l0-18 juni.

CVA, eller FFV Aerotech Arboga
numera, ftågade fdr en tid sedan

om de kunde fll låna Röd Kalle till
Paris därliir att Aerotech skulle ha

en stor monter på Le Bourget med

anledning av sina 70 ilr och efter-

som CVA monterade ihoP de sista

l8 J 22-oma {iir 50 år sedan, skulle

Röd Kalle bli centrum med motom

uppbyggd runt Röd Kalle. Svaret

blevja frän Flygvapenmuseum efter

instämmande från J 22-gruPPen.

Efter en del strul med ftirberedel-
sema kom i alla fall Röd Kalle

PROJEKT J22 Röd Kalle

iväg fredag 26 maj på lastbilar' En

minibuss med 5 man anslöt i Paris

och monterade vingen mm och hem

igen till pingsthelgen. De åkte ner

igen till de avslutande dagama med

fl yguppvisningar l7- I 8 juni'
Demontering och transportlastning

marast och åter lingelholm tillmid-
sommar. Placering på civila sidan

av flygfiiltet i Svedulf-hangaren.

Montering av vingen och åtgärder

fiir att höra motorn och göra allt
klart Iör visning med taxning ftam-

Iiir publiken på F l0 FlYgctag,

måste ske efter en kort "semester-
månad".

Var Röd Kalle skall liirvaras och

underhållas efter flygdagen är icke

helt klar ännu, sannolikt i Svedulf-
hangaren t v.

Ängelholmslokalen har alltså
lämnats - med saknad - och skall
tömmas på resterande prylar ftire
sista juni. Föriindringar måste ske

efter nya ftirutsättningar. Det
gäller bara att anpassa sig och
göra det biista av läget.

DELPROIEKT STARTBIL
Startbilen har stätt i fordonsverktaden sen mitten av mars och flltt översyn

och nlillverkning genom stort aöete av Erik Persson och svetsaren Hasse

Andersson. Uppsnyggning med målning håller på. Kontroll av generatom

sker fiirstås. Allt kommer att vara klart till Iiirsta motorstarten av Gul

Rudolf.

För $l-mtrlgruppen i F l0 Traditionskommitt6
Henry Ohlsson, ansv repr och sek F l0 Kamratliirening.

HANGARFEST NOTISER
BULLTOFTA

Minnesarrangemang liir Bulltofta-
kamrater (de som var med 1940-45)

ordnas i Malmö fiedag 29 sePtem-

ber. Samling vid F l0-monumentet

kl. 13.30. (Parkering bilarpä IKEA).
Minnestal-bussrunda-Kinebergs-
lgnkan-kaffesamkväm i {iirsaml ings-

hemmet-slut ca 16.30. (Buss till
IKEA). Intresseanmälan till sekr

tel.043l- 122 02 kan göras redan nu.

1945-års män

Vid höstmötet på F l0 toNdag
l9 oktober ordnas särskilt program

fiir 1945-års volont?irer och 1945-

års värnpliktsomgång I oktober

och I november med anledning av

50-årsminnet. DetaljProgram

kommer i ntista nr.

Inbj udan till hangarfest (F I 0 perso-

nalfest) torsdag 24 augusti kl. 19.

Max 200 deltagare ur F l0 Kamrat-
forening. En anhörig fllr anmälas.

Pris 100:- h/deltagare. Anmäl
med inbetalning till pg. 6 48 5l-9,
F l0 Kamratliirening, med namn,

adress, och telnr samt eget Pg-nr
(liir ev. återbetalning).

Deltagarlistan göres efterhand som

anmälan mottages. Anmäl snarast

dock senast måndag 24 juli (F l0
semesterjuli månad).


